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Cartão sem
anuidade:
como descobrir
qual é o melhor
para você
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Re
su
mo
Você quer um cartão de crédito sem
anuidade, mas ainda está indeciso sobre
qual escolher? Atualmente no mercado,
não faltam opções de cartões com
isenção dessa tarifa. Nesses casos, os
fatores decisivos podem ser os outros
benefícios oferecidos. Neste artigo
vamos ajudá-lo a descobrir qual
o melhor cartão sem anuidade
para você!
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Banco emissor
O banco emissor do cartão deve ser um dos seus critérios
de avaliação. Não basta apenas oferecer anuidade grátis,
é preciso ter uma boa estrutura de atendimento, seja
online ou presencial, e um aplicativo bem estruturado, que
permita a visualização dos gastos em tempo real, emissão
de fatura de forma rápida e acessível, dentre outras
facilidades.

Bandeira
Outro ponto importante para considerar além da isenção
da anuidade é a bandeira do cartão. Muitas pessoas não
sabem, mas é por meio da bandeira que os usuários têm
acesso aos principais benefícios.
Atualmente, as bandeiras mais populares são a Visa e
Mastercard, sendo que cada uma delas oferece seu
próprio programa de descontos e benefícios.
• Bradesco;
• Banco do Brasil;

3

FOREGON.COM

Categoria do cartão
Internacional, Gold, Platinum, Black, Inﬁnite… Você
provavelmente já ouviu algum desses termos, não é
mesmo? Eles se referem à categoria que o cartão de
crédito pertence.
As categorias dos cartões servem para classiﬁcá-los
melhor entre o público-alvo de cada uma delas, bem
como dividir os benefícios. Conﬁra abaixo:
• Categoria internacional ou Classic: cartões mais
básicos, com benefícios mais simples e cobertura
internacional. Perfeitos para as compras do dia a dia;
• Categoria Gold: categoria intermediária.
Normalmente oferece benefícios bem interessantes
como seguros e garantias;
• Categoria Platinum: categoria que oferece vários
benefícios para o dia a dia e também para viagens;
• Categoria Black ou Inﬁnite: categoria mais exclusiva,
os famosos cartões pretos. A categoria oferece mais
vantagens para o público de alta renda, principalmente
para viagens, como acesso à salas VIP em aeroportos e
concierge.
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Cobertura do cartão
Se você costuma viajar para fora, é fundamental que
veriﬁque se o cartão possui cobertura internacional antes
de solicitar, ou seja, se ele será aceito em outros países.

Benefícios do cartão
Por último e não menos importante: os benefícios
oferecidos pelo banco também podem fazer toda a
diferença. Muitas cartões sem anuidade contam com
cashback, acumulam pontos ou possuem descontos para
compras em lojas parceiras. Essa é uma ótima forma de
economizar ou até lucrar com seu cartão de crédito.

Aﬁnal, qual é o melhor cartão
de crédito sem anuidade para mim?
Você sabia que ao solicitar um cartão que combine com
seu perﬁl ﬁnanceiro, as chances de aprovação são
maiores?
Imagine a seguinte situação: você solicita um cartão da
categoria Platinum, que normalmente exige renda mínima
de R$ 4 mil, mas sua renda é de R$ 2 mil.
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Nesse cenário, é muito provável que o banco negue seu
pedido, você concorda?
Porém, ao solicitar um cartão que vá de acordo com
sua renda, seu score e seus objetivos, suas chances de
ser aprovado aumentam.Na Foregon você consulta
seu score de crédito gratuitamente e ainda recebe
as recomendações dos melhores cartões para você!
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Gostou
da dica?
Esperamos que esse artigo tenha te
auxiliado a decidir o melhor cartão
para seu perﬁl. Até a próxima!
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